Läänemaa individuaalsed ja meeskondlikud meistrivõistlused
sportlikus jahilaskmises 2016
Juhend
Võistluste eesmärk: Lääne maakonna laskurite laskealase meisterlikkuse tõstmine,
haavlilaskmise harjutuste Compak Sporting (CSP) ja A-Trap(AT) propageerimine.
Aeg ja koht: Võistlus viiakse läbi 18.juunil 2016.a. ühepäevasena Lutaku lasketiirus,
asukohaga Ridala vald, Herjava küla, Käbi OÜ. Mandaat 09.00, laskeharjutuste
algus orienteeruvalt 09.15
Laskejärjekord ja laskmise selgitatakse loosimise teel enne võistluste algust.
Registreerimine: Registreerimine toimub eelregistreerimisena kuni 15. juunini
k.a. meiliaadressil maanus@swecon.ee, või mobiiltelefonil 50 61 005 (Maanus),
Vahetult enne võistluste algust on võimalik võistlustele registreeruda vaid vabade
kohtade olemasolu korral.
Osavõtjate arv: kuni 42 osalejat
Vanusegrupid: Võistlused viiakse läbi 4-s vanuseklassis – juuniorid ( kuni 21.a.
k.a.), seeniorid (22-54.a. vanused) ja veteranid (55 – 64.a. ) ja superveteranid (65.a. ja
vanemad).
Majandamine: Osavõtumaks on 30 EUR, mis tasutakse võistluspäeval kohapeal.
Võistlusmärgid kindlustab Läänemaa Jahindusklubi, laskemoon on võistlejate oma.
Programm: Võistlused viiakse läbi ISSF ja FITASC
rahvusvaheliste
võistlusmääruste kohaselt, lastakse kokku 100 märki – 2 x 25 CSP, 2 x 25 A-Trapp.
Võistlusrelvad: Võistlustel lubatakse kasutada ISSF Trap ja FITASC CSP harjutuste
reeglitega vastavuses olevaid sileraudseid relvi.
Laskemoon: Lubatud on kasutada padrunit haavlilaenguga kuni 28 g ja haavleid
suurusega kuni 2,5 mm (nr.7).
.
Korraldaja ja kohtunikud: Võistluse korraldab MTÜ Läänemaa Jahindusklubi
koostöös spordiliiduga “Läänela”. Võistluste peakohtunik on Maanus Mäesalu,
võistlusseeriate kohtunikud määratakse võistlejate hulgast.
Tulemuste selgitamine: Võistlejate paremusjärjestus selgitatakse individuaalse
summeeritud tulemuse alusel kogu võistlusprogrammi ulatuses igas vanuseklassis

eraldi. Meeskondlikus arvestuses 3-e liikmelise meeskonna liikmete tabamuste
summeeritud tulemuse alusel.
Võrdse tulemuse korral selgitatakse paremusjärjestus ümberlaskmisega CSP
laskekohal.
Autasustamine: Iga vanuseklassi kolme paremat individuaalarvestuses ja kolme
paremat meeskonda autasustatakse võistluse lõppedes medalitega. Aboluutne võitja
selgitatakse Läänemaa laskurite hulgast ja autasustatakse rändkarikaga “Parim
Läänemaa haavlilaskur 2016”.
Mitteläänlastel lubatakse võistlustest osavõtt väljaspool arvestust. Parimat 3-e
mitteläänlast autasustatakse karikaga.
Lisanõuded: Laskurid, kohtunikud, personal ja vajadusel ka pealtvaatajad peavad
kandma kaitseprille ja kasutama kuulmiskaitsmeid.
Relva asend ooteasendis on kõikides hajutustes vaba.

